Internationale Organisatie voor Migratie

Checklist voor vertrek

Als u recht heeft heeft op herintegratieondersteuning:
 De Terms of Reference (de overeenkomst met IOM) is door mij ondertekend
op het IOM-spreekuur en heb ik bij me.

IOM Nederland
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
Tel: +31 (0)88 74 64 466
Email: missionthehague@iom.int

Wij wensen u
een goede reis

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Ned 2019-02-736

 Als mijn bagage het maximumgewicht in de boekingsbrief overschrijdt, moet ik
daarvoor extra betalen.
 Al mijn reisdocumenten en die van mijn reisgenoten zitten in mijn handbagage.
 Ik heb geen vloeistoffen of crèmes in mijn handbagage (ook geen vloeibare
etenswaren, drank of cosmetica).
 Ik heb mijn contactpersoon bij IOM op de hoogte gesteld van speciale behoeften
tijdens mijn reis (diëten, medicijnen, rolstoel, ziekte en dergelijke).
 Ik heb kopieën gemaakt van mijn belangrijkste (reis)documenten. (tip: bewaar
kopieën in je emailaccount)
 De medicijnen die ik nodig heb tijdens de reis, met een originele doktersverklaring of een medisch paspoort, zitten in mijn handbagage. Medicijnen die
ik niet nodig heb, zitten in mijn ruimbagage.
 Kinderen geboren in Nederland:
Ik heb hun geldige internationale geboorteaktes bij me.
 Bij zwangerschap: In mijn handbagage zit een doktersverklaring waarin staat
dat ik mag vliegen en hoeveel weken ik zwanger ben.
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Aankomst

Vertrek
Inreisverbod

Als je onrechtmatig in Nederland verbleef, krijg je voor vertrek een kort interview
met een medewerker van de Koninklijke Nederlandse Marechaussee (KMAR).
De KMAR-medewerker beslist of je een inreisverbod krijgt en informeert je, indien
van toepassing, over de periode waarin je niet kunt terugkeren naar Nederland of
een ander Europees land.

Overstappen

•

•
•

IOM-balie op Schiphol

Als je moet overstappen, word je hierbij op
de meeste grote (Europese) luchthavens
geassisteerd door een IOM-medewerker.
IOM-medewerkers kunnen je herkennen aan
de IOM-tas die je bij vertrek van ons krijgt.
Als je medische assistentie nodig hebt, stemt
IOM dit af met de vliegmaatschappij en de
luchthaven.

Je vindt de IOM-balie in Vertrekhal 3 tussen de ingangen B en C aan de raamzijde.
Vanaf NS-Station Schiphol: Volg de borden naar Vertrekhal 3 ( Departures 3).

Assistentie na aankomst (mits van tevoren aangevraagd)

Je wordt verzocht je drie uur voor de aangegeven vertrektijd te melden bij de
IOM-balie. De IOM-medewerkers helpen je met het inchecken van de bagage,
met jouw financiële bijdrage en het tekenen van formulieren en met de formaliteiten
bij de douane en de Koninklijke Nederlandse Marechaussee (KMAR).
Indien IOM jouw reisdoumenten heeft, ontvang je deze bij de gate achter de douane.
IOM-medewerkers kun je herkennen aan het IOM-embleem op hun kleding.

•

Financiële bijdrage
Als je recht hebt op een financiële bijdrage, ontvang je deze van de IOM-medewerker vlak
voor je vertrek. Je wordt verzocht voor de ontvangst te tekenen.

•

•

IOM wacht je op bij aankomst. De IOM-medewerker herkent je aan
de IOM-tas; zorg dus dat deze goed zichtbaar is.
IOM kan je helpen bij de procedures op het vliegveld, bij de douane en de
immigratiedienst en, indien nodig, bij je vervolgreis.
Speciale medische assistentie: IOM zorgt dat je bij aankomst goed wordt
opgevangen en dat er bijvoorbeeld een arts of een ambulance aanwezig is.

Herintegratieassistentie na aankomst
Indien je recht hebt op herintegratieondersteuning, informeren wij onze collega’s
in je land over jouw terugkeer. Het IOM-kantoor helpt je zoals omschreven in de
Term of Reference (overeenkomst). Neem zo snel mogelijk na aankomst contact op
met het plaatselijke IOM-kantoor.

